
Vogels kijken in Noord Holland 
  
Op zaterdag 16 februari 2019 organiseert de Natuurgroep Kockengen een vogel excursie 
naar Noord Holland. 
 
We gaan dit keer vogels kijken in de omgeving van de Hondsbossche Zeewering. In de 
Harger- en Pettemerpolder ligt direct achter deze zeedijk het vogelreservaat De Putten.  
De Putten bestaan uit een aantal ondiepe meertjes met speciale vogel (schelpen)eilandjes. 
Het brakke water in De Putten is in de winter een magneet voor allerlei watervogels: ganzen, 
eenden en stellopers. Soorten als rotgans, dwerggans, wintertaling en dodaars worden er 
regelmatig gezien. 
 

 
 
Voor de Hondsbossche zeewering (zee zijde) is tussen 2013 en 2015 een totaal nieuw 
duingebied en strand opgespoten (met 35 miljoen m3 zand); de nieuwe zeewering heet nu 
de Hondsbossche duinen.  
We gaan een kijkje nemen in dit nieuwe duingebied en bij het Noordzee strand. Op de 
Noordzee kans op aalscholver, roodkeelduiker, eidereend en zwarte zee-eend. 
 

 
 
Als afsluiting gaan we kijken bij lagune Camperduin (trektelpost) op de overgang van de 
oude duinen van Schoorl en nieuwe Hondsbossche duinen. En gaan we daar even 
opwarmen/koffie drinken bij het strandpaviljoen. 

Eidereenden 



 
Datum : zaterdag 16 november 2019   
 
Vertrek :  om 8.30u vanaf het Driestammenplein in Kockengen 
   we proberen zoveel mogelijk te carpoolen 
 
Terug:  tussen 14.00u - 14.30u. 
 
Benzine kosten: €  6,50 persoon (afrekenen met chauffeur) 
 
Denk aan warme, winddichte kleding, muts, handschoenen, wat te eten en drinken. 
Heb je een verrekijker neem die dan mee. 
Opgave:  
Aanmelden voor deze excursie kan via de e-mail, maximum 20 deelnemers : 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 
 
Geef bij je aanmelding door of je wilt meerijden of zelf wilt rijden en hoeveel personen er 
dan met je mee kunnen meerijden. 
 
Als er zaterdag 16 februari slecht weer wordt verwacht (regendag, harde wind, sneeuwval, 
gladde wegen), dan gaat deze excursie niet door. Degene die zich hebben aangemeld 
ontvangen daar vrijdagavond 15 februari voor 20.00u een e-mail bericht over. 
 

 Dwerggans 

 Scholekster 
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